
MASKU
TUOTETURVA
Masku Tuoteturva takaa sinulle pidemmän takuuajan 
tuotteellesi ja turvaa tuotteen rikkoontumisen. 

Tuoteturva on järkevä ja edullinen sijoitus, koska se 
mahdollistaa täydellisen 10 vuoden turvan tuotteellesi. 

Masku Tuoteturva kattaa tuotteen korjauksen 
tai vaihtamisen uuteen tuotteeseen ilman 
käyttöhyötyvähennystä. Normaalisti tuotteiden 
korvauksien suhteen käytetään käyttöhyötyvähennystä. 

Turva kattaa rikkoutumiset ja viat myös normaalin takuun 
ja myyjän virhevastuuajan päätyttyä.  



KATTAA RIKKOUTUMISEN

 • Tuotteen rikkoutuminen normaaleissa käyttöolosuhteissa mikäli tuotetta käytetään siihen mihin se on tarkoitettu.

KATTAA TOIMINTAHÄIRIÖT

 • Myös normaalin takuuajan ja myyjän virhevastuuajan päättymisen jälkeen.

KORVAAVA TUOTE

 • Lähtökohtaisesti rikkoutunut tuote korjataan uuden veroiseksi. Mikäli tuotetta ei voi korjata niin tilalle vaihdetaan  

 uusi samanlainen tuote. Jos saman tuotteen järjestäminen ei onnistu kohtuullisuuden rajoissa, saat tilalle vastaavan  

 hintaisen ja käyttöominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen tai vaihtoehtoisesti lahjakortin alkuperäisen toteutuneen   

 myyntihinnan mukaisesti. Tämän valinnan saat tehdä itse.

EI OMAVASTUUTA EIKÄ IKÄVÄHENNYSTÄ KÄYTTÖHYÖDYSTÄ

MASKU TUOTETURVASSA ON NELJÄ KATEGORIAA

 • Sohva- & Lepotuoliturva

 • Mekanismisohva & Recliner-turva

 • Sänkyturva

 • Moottorisänkyturva

Masku Tuoteturva on saatavissa tuotteisiin joiden normaali takuuaika on alle 10 vuotta.

Esimerkit antavat nopeasti sinulle tiivistetyn yleiskuvan minkälaisissa tapauksissa Masku Tuoteturvasta on sinulle hyötyä. 

Tutustumalla jäljempänä oleviin yksityiskohtaisempiin ehtoihin saat tarkemman kuvan turvan kattavuudesta eri tapauksissa.

MIKSI MASKU TUOTETURVA?
MITÄ TURVASI SISÄLTÄÄ?

MIHIN TUOTTEISIIN TURVA ON SAATAVILLA?

KORVAUSESIMERKKEJÄ

VAHINKO 1

Ostin 995€ maksavan vuodesohvan, 

joka on nyt 4-vuotta vanha. Sohvan 

vuodemekanismin runkorakennelma 

murtuu normaalissa käytössä. Kulutta-

jansuojalaki ei suojaa vahinkotapauk-

sessa. Kotivakuutuksen omavastuu 

on n. 150€-500€ ja tämän lisäksi 

vakuutusyhtiö laskee ikävähennyksen 

neljän vuoden käyttöhyödystä ennen 

korvauksen maksamista. 

Masku Tuoteturva korvaa vahingoit-

tuneen vuodesohvan korjauksen 

tai vaihdon. Mikäli tuotetta ei voida 

korjata saat tilalle uuden käyttötar-

koitukseltaan ja hinnaltaan vastaavan 

tuotteen tai vaihtoehtoisesti lahjakortin 

alkuperäisen toteutuneen myyntihinnan 

mukaisesti.

VAHINKO 3

Ostin 1995€ maksavan moottorisän-

gyn, joka on nyt 7 vuotta vanha. 

Moottori meni oikosulkuun sänkyä 

säädettäessä. Kuluttajansuojalaki ei 

suojaa vahinkotapauksessa. Kotiva-

kuutuksen omavastuu n. 150€-500€ 

ja tämän lisäksi vakuutusyhtiö laskee 

ikävähennyksen seitsemän vuoden 

käyttöhyödystä ennen korvauksen 

maksamista.

Masku Tuoteturva korvaa vahingoittu-

neen moottorin korjauksen tai vaihdon. 

Mikäli tuotetta ei voida korjata saat 

tilalle uuden käyttötarkoitukseltaan ja 

hinnaltaan vastaavan tuotteen tai vaih-

toehtoisesti lahjakortin alkuperäisen 

toteutuneen myyntihinnan mukaisesti.

VAHINKO 2

Ostin 495€ maksavan runkopatjapake-

tin joka on nyt 6 vuotta vanha. Lapseni 

hyppäsi sänkyyn nukkumaan ja toises-

ta rungosta katkeasi pohjalaudoitus. 

Kuluttajansuojalaki ei suojaa tapausta. 

Kotivakuutuksen omavastuu n. 150€-

500€ ja tämän lisäksi vakuutusyhtiö 

laskee ikävähennyksen kuuden vuoden 

käyttöhyödystä ennen korvauksen 

maksamista.  

   

Masku Tuoteturva korvaa vahingoittu-

neen sängyn korjauksen tai vaihdon. 

Mikäli tuotetta ei voida korjata saat 

tilalle uuden käyttötarkoitukseltaan ja 

hinnaltaan vastaavan tuotteen tai vaih-

toehtoisesti lahjakortin alkuperäisen 

toteutuneen myyntihinnan mukaisesti.



MASKU TUOTETURVA KATTAA TUOTTEELLE NORMAALISSA KÄYTÖSSÄ JA KÄYTTÖOLOSUHTEISSA AIHEUTUNEEN 

VAURION. 

ESIMERKIKSI:

 •Tuote ei kestä sen normaalia puhdistusta kotia siivottaessa 

 •Tuote vaurioituu normaalisti tuotetta siirrettäessä

 •Tuotteen jalka vaurioituu tuotetta normaalisti käytettäessä

 •Asettautuessasi sänkyyn tai sohvalle runko, pohja, käsinoja tms. vaurioituu

MASKU TUOTETURVA KATTAA:

 • Runkorakenteet; jousien kiinnikkeet, niiden murtumisen ja irtoamisen 

 • Jalat ja jalkojen kiinnitykset 

 • Käsinojat 

 • Verhoilun irtoaminen rungosta 

 • Täytteiden irtoaminen/siirtyminen 

 • Niskatuet 

 • Mekanismit 

 • Moottorisänkyjen moottorit   

 • Lepotuolien sähkömoottorit (Ei koske akkuja) 

TURVA EI KATA TUOTTEEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ, HOITO- JA HUOLTOTOIMENPITEIDEN 

LAIMINLYÖNNISTÄ, TAHALLISESTA VAHINGOITTAMISESTA TAI SELKEÄSTÄ HUOLIMATTOMUUDESTA AIHEUTUNEITA 

VAURIOITA.

TURVA EI KATA

 •Kosmeettisia haittoja 

 •Normaalia verhoilun kulumaa, nukkaantumista, venymistä

 •Täytteen normaalia painaumaa 

 •Jousen painumista 

 •Sijauspatjoja 

 •Lemmikkien aiheuttamia vahinkoja 

 •Tuotteen selvästä väärinkäytöstä johtuvia vaurioita 

 •Tuotteen aiheuttamaa vahinkoa muille materiaaleille

ESIMERKIKSI:

 •Lapsi piirtää sohvaan tai sänkyyn

 •Kissa raapii verhoilun rikki

 •Juoman, ruuan tai vastaavan ulkoisen tekijän kaatuessa verhoilulle  

 •Sohvaa siirtäessä jalka naarmuttaa parketin, turva ei korvaa tuotteen aiheuttamaa vahinkoa

MITÄ TURVA EI KATA?

MITÄ TURVA KATTAA?



OLEMME NOPEASTI SAATAVILLA RIKKOUTUMISEN SATTUESSA  

Rikkoutumistilanteissa asiasi hoituu helposti, joustavasti ja ammattitaitoisesti yhden verkkolomakkeen täyttämisellä. 

Käsittelemme asianne nopeasti ja hoidamme tuotteen korjauksen tai vaihdon ilman teille aiheutuvaa ylimääräistä 

vaivaa. Tuotevaihdot suoritetaan alkuperäisen kauppasopimuksen toimitustavan mukaisesti.

EI IKÄVÄHENNYSTÄ  

Tavallisessa kotivakuutuksessa sekä kuluttajansuojalain mukaisissa korvauksissa on ikävähennys, joka  pienentää 

saamaasi korvausta rikkoutumisen tai vahingon sattuessa.

HUOLI POIS  

Masku Tuoteturvan pidennetyllä takuuajalla voit käyttää ostamaasi tuotetta huolettomasti myös takuu- ja virhevas-

tuuajan päättymisen jälkeen. 

Maskun Kalustetalo Oy sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan tuotteen uuteen samanlaiseen tai käyttötarkoitukseltaan 

ja hinnaltaan vastaavaan tuotteeseen, mikäli tuotetta ei ole mahdollista korjata turvan aikana sattuneesta ensim-

mäisestä rikkoutumisesta. Mikäli edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole mahdollisia, Maskun Kalustetalo Oy:llä on 

oikeus korvata rikkoutunut tuote lahjakortilla. Maskun Kalustetalo Oy pidättää oikeuden tehdä päätöksen tuotteen 

korjaamisesta tai vaihtamisesta. 

Masku Tuoteturva kattaa kauppasopimuksella olevan tuotteen johon turva on ostettu. Esim. samalla kauppasopimuk-

sella olevat sänky ja sohva vaativat kaksi ostettua turvaa, mikäli molemmille tahdotaan lisätakuu. 

Masku Tuoteturvan voi käyttää ainoastaan kerran, jonka jälkeen tuotteen lisätakuu raukeaa. Kuluttajalla on kuitenkin 

mahdollisuus halutessaan jatkaa turvaa korjatulle tai vaihdetulle tuotteelle. Turva ei raukea, mikäli tuote vaurioituu 

normaalin takuuajan aikana ja vaurio kuuluu takuun piiriin. Lisäturva määrittyy alkuperäisen tuotteen ostopäivän 

mukaan ja turvaa voidaan jatkaa maksimissaan 10-vuoteen saakka alkuperäisestä ostopäivästä.      

Yhteys asiakaspalveluumme: www.masku.com ja täyttämällä sähköinen verkkolomake -> Asiakaspalvelu -> Ota 

yhteyttä. Lomakkeeseen tulee täyttää yhteystietosi, kuvaus vauriotapahtumasta ja liittää kuvat vaurioituneesta tuot-

teesta. Mikäli mahdollista, niin myös kauppasopimuksen numero.

Käsittelemme tapauksenne mahdollisimman nopeasti ja olemme teihin yhteydessä jatkotoimenpiteistä.

Tuotevaihdot suoritetaan alkuperäisen kauppasopimuksen toimitustavan mukaisesti. Mikäli vaurioitunut tuote on 

aikaisemmin toimitettu kuluttajalle, suoritamme tuotevaihdon kotiin toimitettuna kuluitta. Mikäli olet itse noutanut vau-

rioituneen tuotteen, voit halutessasi ostaa vaihdolle kuljetuspalvelun tai käydä itse vaihtamassa tuotteen lähimmässä 

toimipaikassa.

MASKU TUOTETURVAN SISÄLTÖ JA EHDOT

MITEN TOIMIN VAHINGON SATTUESSA?

ASIAKKAAN EDUT


